
SENTIMENTS SILENCIATS A LES
RELACIONS ADOPTIVES

Presentació :

Les Experiències des de l'inici de la vida romanen en les profunditats de la ment i, al llarg dels
anys, reapareixen en qualsevol situació que revifi aquella experiència del passat; no és
exactament un record conscient sinó més aviat una memòria inconscient de sentiments i
emocions.

Persones destinatàries:

Psicòlegs, Psiquiatres, Pediatres, Professionals d'infermeria, Treballadors Socials, Educadors,
Pedagogs i Mestres.

Objectius:

Reflexionar i aprofundir en la situació i experiència interna i externa de l'infant adoptat.

Contingut:

- Abast i conseqüències de l'experiència traumàtica de desemparament i, en ocasions,
també d’abandonament.

- Importància i transcendència de les emocions i sentiments no expressats en les
relacions vinculars adoptives.

- Funció dels professionals en les intervencions amb nens i famílies adoptives: Tècnica
sense sentiment? Sentiment sense tècnica?

Metodologia:

El seminari s'impartirà vinculant la teoria a material pràctic. La docent aportarà material i
suggereix que els assistents també ho aportin.

Docent:

Carmen Amorós Azpilicueta. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta. Experta en acolliments
familiars i adopcions.

Acreditació: S'atorgarà un certificat expedit per iPsi, Formació Psicoanalítica

Data i horari: Divendres 18 de gener de 2019, de 17 a 21 hores

Lloc: iPsi, Formació Psicoanalítica. Carrer Balmes, 184, 4t 1a Barcelona.

Preu: 40 euros

Informació: www.centreipsi.com o info@centreipsi.com T. 93 417 96 97

Secretària: Sra. Loli Sierra. De dilluns a divendres de 10 a 17h
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